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Altijd verbonden met je muziek en met de wereld om je heen.
Creëer je eigen ruimte. Blijf verbonden met je muziek en de wereld om je heen met de 
JBL LIVE 300TWS in-ear oordopjes. Volledig draadloos, geen kabels te bekennen. Dat geeft 
je ultieme vrijheid, met kenmerkend JBL-geluid. Bepaal wat je hoort met noise control, 
en blijf alert op je omgeving met Ambient Aware of gebruik TalkThru om te praten met 
vrienden zonder je oordopjes af te hoeven doen. Stemassistent, handsfree bellen, volume 
en ruisbeheersing, alles binnen handbereik dankzij de eenvoudige touch bediening. 
Snel-laden geeft je snel extra boost, zodat je nooit zonder muziek komt te zitten. Kies uit 
de verschillende beschikbare kleuren de set die bij jou past. Klein van formaat, groot in 
vermogen.
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Functies en eigenschappen 
JBL Signature Sound
Klein van formaat, maar groot in vermogen, de JBL LIVE 300TWS-oordopjes levert de audio die je 
van JBL verwacht.

Ambient Aware en TalkThru-technologie
De wereld om je heen heb jij in de hand. Schakel probleemloos tussen volledig opgaan in je 
muziek en Ambient Aware om omgevingsgeluiden te kunnen horen. Praat met je vrienden zonder 
je oordopjes te af te zetten dankzij TalkThru. Swipe met je vinger over de oortelefoons om ze te 
activeren.

Ervaar de vrijheid van volledig draadloos
JBL LIVE 300TWS-oordopjes zijn volledig draadloos, niets houdt je tegen, want je zit nergens aan vast.

Handsfree stereogesprekken
Waar je ook bent in de wereld, en wat je ook doet, neem je muziek met je mee en blijf verbonden 
met perfecte, heldere gesprekken in stereo, zonder achtergrondgeluid. Ontdek de totale vrijheid van 
de handsfree-functionaliteit en het gemak van volledige touch bediening. 

Directe toegang tot je stemassistent
De stemassistent geeft je het gemak van de Google Assistent en Amazon Alexa in je oren, waardoor 
het nog gemakkelijker wordt om te krijgen wat je wilt. Kies jouw stemassistent met de ‘My JBL 
headphones’-app en je bent er helemaal klaar voor. Swipe over de oortelefoons om deze te activeren.

Personaliseer je luisterervaring
Je oordopjes moet zich aan jou aanpassen, niet andersom. De JBL LIVE 300TWS-oordopjes beschikt 
over Personi-Fi. In een paar stappen kun je je geluidsprofiel aanpassen op basis van je geslacht, 
leeftijd en voorkeuren, zodat jij verzekerd bent van de beste luisterervaring. Zoek naar Personi-Fi in 
de nieuwste versie van de ‘My JBL Headphones’-app, gratis te downloaden.

20 uur gecombineerd afspelen: continu genieten
Je muziek altijd bij de hand. De JBL LIVE 300TWS-oordopjes geeft je 6 uur afspeeltijd na slechts één 
keer opladen. Plaats ze in het oplaadhouder en je hebt 14 uur extra afspeeltijd. In slechts 10 minuten 
heb je weer een uur luisterplezier.

Snel koppelen
Met Fast Pair ingeschakeld van Google, is uw JBL LIVE 300TWS verbonden met uw Android-
apparaat zodra u deze uit de hoes haalt. U kunt ook meerdere apparaten koppelen door op het 
scherm van het apparaat te tikken.

Prachtig. Voor oren én ogen.
Kies de kleur die bij je past. JBL LIVE 300TWS-oordopjes zijn super superstijlvol en beschikbaar in 
verschillende kleuren.

Comfortabele pasvorm
Luister de hele dag in comfort. JBL LIVE 300TWS-oordopjes hebben vier maten oorhaken.

Zweet- en waterbestendig
Laat je nooit weerhouden door slecht weer of een intensieve workout. JBL LIVE 300TWS-
hoofdtelefoons zijn zweet- en waterbestendig met IPX5-certificering.

Verpakkingsinhoud:
JBL LIVE 300TWS oortelefoons

S, M, L formaat oordopjes

SS, S, M, L formaat oorhaken

USB-C oplaadkabel

Oplaadhouder

1 x Garantie / Voorzorgsmaatregelen (W /!)

1 x Snelstartgids / Veiligheidsblad (S / i) 

Technische specificaties:
		Driver afmeting: 5,6 mm

		Dynamic Driver frequentierespons: 
20 Hz – 20 kHz

		Gevoeligheid: 95 dB SPL@1kHz/1mW

		Maximum SPL: 93 dB

		Microfoongevoeligheid: -24 dBV@1kHz/Pa

		Impedantie: 16 ohm

		Bluetooth zendvermogen: <13dBm

		Bluetooth zendmodulatie: 
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

		Bluetooth frequentie: 2,402 GHz – 2,48 GHz

		Bluetooth profielversie: 
A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6

		Bluetooth-versie: 5.0

		Batterijtype headset: 
Lithium-ion batterij (55mA / 3,7 V DC)

		Batterijtype oplaadstation : 
Lithium-ion batterij (450mAh / 3,7V DC)

		Oplaadtijd (headset en oplaadhouder): 
<2 uur vanaf leeg

		Muziekafspeeltijd met BT aan: 6 uur met 
oortelefoon.14 uur met oplaadhouder.

		Gewicht: 67,3 g
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